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lel program křesťanské služby

Toto je jeden z 18 kursů, které tvoří program křesťanské služby fef.
Symbol na levé straně je vodítkem pro pořadí studia v této sérii, která
je rozdělena do tři částí, z nichž každá obsahuje šest kursů. "Lidé, úko-
ly a cíle. Studie křesťanského vůdcovství" je šestým kursem ve druhé
části. Bude pro vás prospěšné, budete-li studovat tyto kursy ve správ-
ném pořadí.

Studijní materiály programu křesťanské služby jsou připraveny for-
mou samostatných studijních materiálů a jsou určeny zvláště křesťan-
ským pracovníkům. Tyto kursy zprostředkovávají studentovi poznání
Bible a připravují jej pro praktickou křesťanskou službu. Tento kurs
lze studovat pro získání zápočtu pro pozdější osvědčení nebo pro osob-
ní rozšíření znalostí.

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně úvod ke kursu. Je důležité držet se těchto poky-
nů, abyste mohli dosáhnout cílů kursu a byli připraveni vypracovat stu-
dijní zprávy.

Veškerou korespondenci týkající se kursu zasílejte svému instruk-
torovi ICI na adresu místní kanceláře ICI uvedenou dole. Pokud není
uvedena a neznáte ji, napište laskavě na následující adresu:

ICI UNlVERSITY
Křesťanské centrum
Slovenská 3
737 Ol Český Těšín
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Úvod ke kursu

Většina učení k nám přichází dvojím způsobem: díky vzorům a díky
principům. V tomto kursu budeme studovat vůdcovství z obou těchto
pohledů. Budeme se zabývat vzory nebo příklady, jimiž nám bude ně-
kolik Bohem vyvolených vůdců. Budeme vedeni v analýze principů,
které učinily jejich vůdcovství úspěšným. Budeme mít příležitost pro
biblické studium s použitím nového svěžího pohledu - tématu vůdcov-
ství. Také se seznámíme s nejpokročilejšími teoriemi o lidském vývoji
a vůdcovství a uvidíme, jak lze tyto teorie aplikovat v souladu s křes-
ťanskou vírou a zkušeností.

Ústředním tématem tohoto kursu je skutečnost, že vůdcovství je
Boží metodou a Božím nástrojem pro uskutečnění jeho plánu a záměru
se zemí a s lidmi. Kurs je rozdělen do tří částí, které zdůrazňují tři
hlavní složky vůdcovství: lidé (vedoucí i ti, kdo jsou vedeni), úkoly,
které musejí být vykonány a cíle, jichž musí být dosaženo. Úspěšné
vůdcovství vyžaduje vyváženou péči o všechny tři faktory. A proto tři
nejdůležitější vůdcovské vlastnosti, které nám tento kurs pomůže roz-
víjet, jsou: empatie, schopnost vcítit se, která nám bude pomáhat v prá-
ci s lidmi, kompetence - dostatečná způsobi lost, jež nám pomůže vyko-
návat úkoly efektivně, a vědomí poslání nebo povolání, které nám
pomůže dosáhnout našich cílů.

Popis kursu

Lidé, úkoly a cíle. Studie křesťanského vůdcovství je kurs, který pre-
zentuje biblické základy křesťanského vůdcovství. Uvádí studenta do
teorie a praxe vůdcovství a vede jej v aplikaci jak biblických, tak teore-
tických principů. Obsah učebnice je vhodný jak pro začátečníky, tak
pro laické vedoucí s částečnými zkušenostmi a služebníky, a také pro
ty, kdo chtějí na téma křesťanského vůdcovství vyučovat druhé. Hlavní
důraz je kladen na rozvoj darů, schopností a prohlubování mezilidských
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vztahů jak mezi vedoucími samotnými, tak mezi nimi a jejich násle-
dovníky.

Cíle kursu

Po ukončení tohoto kursu byste měli být schopni:

I) Vysvětlit biblické pojetí vůdcovství a uvést příklady.
2) Vysvětlit model křesťanského vůdcovství uvedený v učebnici Lidé,
úkoly a cíle.
3) Poznat a zhodnotit dary vůdcovství a schopnosti pro vedení u sebe
i u druhých.
4) Vysvětlit specifické vůdcovské dovednosti, schopnosti a postoje
a pomoci tyto vlastnosti rozvíjet u druhých.
5) Přijmout a zhodnotit svou roli a zodpovědnost ve vztahu k druhým
vedoucím a následovníkům při dosahování křesťanských cílů.

Učebnice

Knihu Lidé, úkoly a cíle. Studie o křesťanském vůdcovství od Billie
Davisové budeme v tomto kursu používat jako učebnici i studijní pří-
ručku. Jedinou další studijní knihou, kterou budeme potřebovat, je Bible.
Citace Písma jsou z českého Ekumenického překladu (podle ekumenic-
kého vydání z r. 1985).

Čas potřebný pro studium

Kolik času budete potřebovat na studium každé lekce, závisí zčásti
na tom, nakolik studovaný předmět znáte, zčásti na úrovni vašich stu-
dijních schopností. Jak dlouho vám bude studium trvat, bude rovněž
záviset na tom, do jaké míry budete dodržovat naše pokyny a v jaké
míře se u vás vyvine schopnost studovat samostatně. Rozvrhněte si stu-
dium tak, abyste dosáhli cílů, které vymezila autorka, i těch, které si
stanovíte sami.
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Struktura lekce a model studia

Každá lekce obsahuje: 1) název lekce, 2) úvod, 3) přehled lekce,
4) cíle lekce, 5) studijni činnost, 6) rozpracováni lekce včetně studij-
ních otázek, 7) samostatně hodnocený test a 8) odpovědi na studijní
otázky.

Přehled lekce a cíle lekce vám poskytnou základní informace o da-
ném předmětu, pomohou vám zaměřit pozornost při studiu na nejdůle-
žitější otázky a upozorní vás, co byste se měli naučit.

Většinu otázek lze zodpovědět v prostoru, který je pro to v učebnici
vyhrazen. Delší odpovědi byste měli zodpovědět do sešitu, který si za
tímto účelem pořídíte. Když si budete odpovědi zaznamenávat do seši-
tu, nezapomeňte si poznamenat číslo otázky a název lekce. Pomůže
vám to později při opakování.

Nedivejte se předem na odpovědi, dokud sami na danou otázku ne-
odpovíte. Když odpovídáte na otázku sami, mnohem lépe si probíra-
nou látku zapamatujete. Až všechny studijní otázky zodpovíte, zkont-
rolujte si své odpovědi s odpověďmi uvedenými v závěru každé lekce.
Opravte si odpovědi, na které jste odpověděli nesprávně. Odpovědi
nejdou po sobě v běžném pořadí podle čísel, abyste náhodou nezahléd-
li odpověď na následující otázku.

Tyto studijní otázky jsou velmi důležité. Pomohou vám zapamato-
vat si hlavní myšlenky uvedené v lekci a aplikovat v praxi principy,
které jste se naučili.

Jak odpovídat na otázky

V příručce studenta se vyskytuje několik různých druhů studijních
otázek a otázek v samostatně hodnocených studijních testech. Níže je
uvedeno několik typů těchto otázek a příklady toho, jak se na ně odpo-
vídá. Pokud se objeví ještě další typ otázek, najdete u nich specifické
pokyny, jak s nimi zacházet.
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VÝBĚR Z VÍCE MOŽNOSTÍ požaduje, abyste vybrali jednu od-
pověď z několika, které jsou vám nabídnuty.

Příklad:

1 Bible má celkem
a) 100 knih.
b) 66knih.
c) 27 knih.

Správná odpověď je b) 66 knih. Zakroužkujte tedy ve své příručce
studenta písmeno b) stejným způsobem, jakje uvedeno zde:

1Bible má celkem
a) 100 knih.
066 knih.
c) 27 knih.

U některých otázek výběru z více možností může být více správ-
ných odpovědí. V takovém případě zakroužkujte písmeno před každou
správnou odpovědí.

PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. V případě těchto otázek jste žádáni,
abyste z následujících tvrzení vybrali ta, která jsou pravdivá.

Příklad:

2 Která z následujících tvrzení jsou PRAVDIVÁ?
a Bible má celkem 120 knih.

(§)Bible je poselstvím pro věřící dneška.
c Všichni bibličtí pisatelé psali hebrejsky.

~Duch svatý autory biblických knih inspiroval.

Pravdivá jsou tvrzení bad. Můžete zakroužkovat písmena označu-
jící tyto dvě správné odpovědi tak, jak uvádíme výše.
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Otázky PŘIŘAZOVÁNÍ požadují, abyste k sobě přiřadili to, co
k sobě patří, například jména k jejich popisu, biblické knihy k jejich
autorům atd.

Příklad:

3 Napište číslo označující jméno vůdce před čin, který vykonal.
· .1 .. a obdržel na hoře Sinaj zákon. I) Mojžíš
· .2 .. b převedl Izraelity přes Jordán. 2) Jozue
· .2.. e pochodoval kolem Jericha.
· .1.. d žil na faraonově dvoře.

Tvrzení a a d hovoří o Mojžíšovi, tvrzení bac hovoří O Jozuovi.
Můžete napsat I před a a d a 2 před bac, tak, jak vidíte výše.

Jak tento kurs studovat

Studujete-li tento kurs samostatně, vyhodnocení veškeré vaší práce
může probíhat poštou. Ačkoliv tento kurs ICI byl připraven tak, abyste
jej mohli studovat samostatně, můžete jej studovat také ve skupině nebo
ve třídě. Je-li tomu tak, veškeré další potřebné informace vám poskyt-
ne váš instruktor ICI.

Možná máte zájem o použití tohoto kursu v domácí skupince bib-
lického studia, ve třídě ve svém sboru nebo na biblické škole. Zjistíte,
že jak obsah předmětu, tak studijní metody se k tomuto účelu výborně
hodí.

Studijní zprávy za jednotlivé části kursu

Na konci učebnice najdete studijní zprávy zajednotlivé části kursu
a listy pro odpovědi. Řiďte se instrukcemi,ježjsou součástí tohoto kur-
su i části se studijními zprávami.

Vypracujte odpovědi na listech pro odpovědi a odešlete je vašemu
instruktorovi k opravě a k podnětům pro vaše studium. I v případě, že
nestudujete pro získání kreditu ICI, můžete mít užitek z toho, že vypra-
cujete otázky ve studijní zprávě.

9



Osvědčení

Po úspěšném ukončení tohoto kursu a závěrečném vyhodnocení
všech studijních zpráv instruktorem JCJ obdržíte osvědčení o ukončení
kursu.

Autorka tohoto kursu

Billie Davisová, Ed. D., má jak příslušné vzdělání, tak praktické
zkušenosti v oblasti správy a řízení církve, školy a vládních organizací.
Získala vzdělání v oboru sociologie a vzdělávání. Odešla do výslužby
jako mimořádná profesorka společenských věd na Evangel College ve
Springfieldu v Missouri v USA. Napsala ve dvou jazycích mnoho pub-
likací pro křesťanské učitele a vedoucí a vedla vzdělávací semináře
v mnoha zemích. Je ordinovanou duchovní v křesťanské službě a její
manžel je rovněž duchovním.

Vá~ instruktor lel

Váš instruktor JCJ vám ochotně pomůže nakolik to jen bude možné.
Máte-li nějaké otázky, ať již se týkají kursu, nebo jednotlivých studij-
ních zpráv, klidně se na něj obraťte. Pokud chce tento kurs studovat
několik lidí najednou, žádejte informace, jaká konkrétní opatření jsou
pro skupinové studium nutná.

Ať vám Bůh žehná při studiu učebnice Lidé, úkoly a cíle. Studie
křesťanského vůdcovství. Kéž toto studium obohatí váš život i křesťan-
skou službu a pomůže vám, abyste užitečněji plnili svůj úkol v těle
Kristově.
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Cást 1.
Lidé
Jací jsou vedoucí a jaký mají vztah
k druhým






